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ΜΙΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗ 
ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ (1761) 

Στον κώδικα 287 του Πατριαρχείου 'Αλεξανδρείας1, πού άνηκε 
στον Παΐσιο επίσκοπο πρώην Σταγών2, ανάμεσα στα άλλα, περιλαμ
βάνεται στα φύλλα 39α-40α κι ενα αντίγραφο ανέκδοτου πατριαρχικού 
γράμματος πού απολύθηκε άπό τον πατριάρχη Ίωαννίκιο Γ' (26 Μαρ
τίου 1761-21 Μαΐου 1763)3 το 1761. Το γράμμα αυτό παρουσιάζει ιδιαί
τερο ενδιαφέρον. Κατ' αρχήν μας παρέχει μια ακόμη μαρτυρία για 
τήν παρακολούθηση και την επέμβαση του Οικουμενικού Πατριαρ
χείου σε θέματα εκδοτικά- δεύτερον, φαίνεται πιθανό να σχετίζεται 
με τη διένεξη ανάμεσα στα τυπογραφεία τού Δημητρίου Θεοδοσίου 
και τού Νικολάου Γλυκή πού είχε ξεσπάσει τον ϊδιο εκείνο χρόνο, 
τό 1761" και τρίτον επισημαίνει μια ακόμη παραχάραξη στην έκδοση 
λειτουργικών βιβλίων4. 

Το πατριαρχικό γράμμα αναφέρεται εισαγωγικά στην αρχαία εκ
κλησιαστική παράδοση πού απαιτεί να μη γίνονται προσθήκες και 
αφαιρέσεις στα εκκλησιαστικά βιβλία, ανάμεσα στα όποια είναι και 
τα δώδεκα Μηναία, και μετά προχωρεί στο κύριο θέμα του: τις σύγ
χρονες εκδόσεις τών βιβλίων αυτών άπό τα τυπογραφεία τού Ν. Γλυκή 
και του Δ. Θεοδοσίου. 'Ισχυρίζεται ότι ή τυπογραφία τού πρώτου στις 
εκδόσεις της, και μάλιστα στα Μηναία, διατηρεί ακέραια και απαρα
χάρακτη τήν παράδοση καί εκδίδει μόνον ό,τι έχει βεβαιωθεί και επι
κυρωθεί με συνοδικές διατάξεις καί οικουμενικά θεσπίσματα. Άντί-

1. Θ. Δ. Μοσχονάς. Κατάλογοι της Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης, τ. Α'. 'Αλεξάνδρεια. 
Πατριαρχείον 'Αλεξανδρείας. 1945. σ. 254. 

2. Για τον Παΐσιο πρώην Σταγών. μετέπειτα Σηλυβρίας καί τέλος Φιλιππουπόλεως. 
βλ. Μ. Γεδεών. Χρονικά Πατριαρχικής 'Ακαδημίας, Κωνσταντινούπολη 1883. σ. 185-
187· επίσης Μ. Γεδεών, « Ό κώδηξ του Παϊσίου». π. 'Εκκλησιαστική 'Αλήθεια, τ. Θ', 
1888-9, σ. 4-7. 10-13. 19-22. 29-32. 37-40. 

3. Μ. Γεδεών. Πατριαρχικοί Πίνακες, Κωνσταντινούπολη 1885-1890. σ. 654-657. 
4. Για το θέμα αυτό βλ. Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης, « Ή δυσπιστία στο έντυπο 

βιβλίο καί ή παράλληλη χρήση του χειρογράφου», στον τόμο Το βιβλίο στις προβιο
μηχανικές κοινωνίες, 'Αθήνα 1982, σ. 286-287' Ν. Β. Τωμαδάκης. ΚλεΊς τής Βυζαντινής 
Φιλολογίας, 'Αθήνα 1965. σ. 66-70. 
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θετά, το νέο τυπογραφείο τοΰ Δ. Θεοδοσίου τόλμησε να εισαγάγει 
νεωτερισμούς στα Μηναία πού πρόσφατα εξέδωσε, χωρίς να έχει γι' 
αυτό ούτε ζητήσει ούτε λάβει τήν έγκριση της 'Εκκλησίας. Πιο 
συγκεκριμένα, ό Θεοδοσίου κατηγορείται ότι περιέλαβε στα Μηναία 
του νεότερους αγίους πού δεν περιέχονταν σε παλαιότερες εκδόσεις 
και δεν είχαν ανακηρυχθεί άγιοι άπό τήν 'Εκκλησία δημιουργώντας 
έτσι ατοπήματα και σκάνδαλα. 

Με συνοδική απόφαση λοιπόν καταδικάζεται τό τυπογραφείο τοϋ 
Δ. Θεοδοσίου, οί εκδόσεις του θεωρούνται άκυρες και απαγορεύεται 
σε όλους ή ανάγνωση και ή χρήση τους με τήν απειλή των συνηθι
σμένων κυρώσεων για κληρικούς και λαϊκούς. Στο ορθόδοξο πλήρωμα 
συνιστάται να χρησιμοποιούν τα βιβλία τοΰ Ν. Γλυκή πού διατηρούν 
ανόθευτη τήν εκκλησιαστική παράδοση. 

Για τήν ϊδια αυτή υπόθεση υπάρχει μια σχετική μαρτυρία άπό τον 
Καισάριο Δαπόντε5, πού μέχρι στιγμής δεν είχε συνδεθεί με τις δρα
στηριότητες τοΰ τυπογραφείου Θεοδοσίου. Ό Δαπόντες, γράφοντας 
για τον Γεώργιο Χρυσόγονο τον Τραπεζούντιο, αναφέρει ανάμεσα στα 
έργα του κανόνες και τροπάρια σε μερικούς αγίους καθώς και μία ακο
λουθία στον άγιο Χαράλαμπο. Ή ακολουθία αυτή, γράφει, περιλή
φθηκε και στα Μηναία «όπου Γεώργιος ό τυπογράφος έτύπωσεν ου 
μόνον δε αυτή, άλλα και ή εις τον άγιον 'Αχίλλειον, αλλουνού ποίη
μα- επί της πατριαρχείας τοΰ ρηθέντος Ίωαννικίου Καρατζά, άνευ 
είδήσεως και αδείας αύτοΰ, με τό να μήν ήναι εϊς τα παλαιά μηναία-

όθεν ώς νεοφανή έμποδίσθηκαν να μή πουληθοΰν, και διαδοθούν εις 
τάς εκκλησίας, και μόλις με δόσιν άσπρων ελαβεν ό νεωτεριστής τυ
πογράφος άδειαν, και τα έπούλησε. Και ούτως έπολιτεύθηκαν αϊ δύο 
αύταΐς πανηγυρικαίς άκολουθίαις, μή όντας πρότερον». Στην πραγμα
τικότητα και οί δύο ακολουθίες είχαν τουλάχιστον μία προηγούμενη 
έκδοση πριν περιληφθούν στα Μηναία τοΰ Θεοδοσίου: ή ακολουθία 
τοΰ αγίου Χαραλάμπους, έργο τοΰ Γ. Χρυσογόνου, είχε πρωτοεκδοθεΐ 
άπό τον 'Αντώνιο Βόρτολι στή Βενετία τό 1748 και είχε πολλές με
ταγενέστερες εκδόσεις6- ή ακολουθία τοΰ αγίου Άχιλλίου, ό πρώτος 
κανόνας της οποίας είναι ποίημα τοΰ 'Αντωνίου Λαρίσης καί ό δεύτε
ρος τοΰ 'Ιωσήφ τοΰ 'Υμνογράφου, είχε εκδοθεί καί αυτή άπό τον Βόρ
τολι τό 17457. 

Ή πληροφορία τοΰ Δαπόντε αποκαλεί, όπως είδαμε, τον Δημήτριο 
Θεοδοσίου Γεώργιο δημιουργώντας έτσι κάποια σύγχυση πού πιθανόν 

5. Κ. Σάθας. Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τ. Γ', Βενετία 1873, σ. 192-193. 

6. Louis Petit, Bibliographie des Acolouthies Grecques, Βρυξέλλες 1926, σ. 35. 
7. "Ο.π., σ. |· βλ. επίσης Μηναΐον τοϋ Μαΐου, 'Αθήναι 1904, σ. 60 σημ. 
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να εξηγεί και το γεγονός δτι έμεινε απαρατήρητη μέχρι σήμερα. Ό 
Δαπόντες επίσης δεν αναφέρεται καθόλου σε «νεωτέρους τινάς αγίους» 
πού, σύμφωνα με το πατριαρχικό γράμμα, περιλήφθηκαν στα Μηναία 
του Θεοδοσίου. Βέβαια ούτε ô άγιος Άχίλλιος ούτε ό άγιος Χαρά
λαμπος μπορούν να θεωρηθούν νεότεροι άγιοι. 

'Αναμφίβολα, το πατριαρχικό αυτό γράμμα πρέπει να ήταν σημα
ντικό πλήγμα για τό τυπογραφείο τοΰ Θεοδοσίου, πάνω άπό τις μισές 
εκδόσεις τοΰ οποίου, στο βραχύ διάστημα της λειτουργίας του, ήταν 
Μηναία. Τό γράμμα δεν κάνει ειδική μνεία της «Βίβλου Ενιαυσίου», 
τοΰ πρώτου βιβλίου πού εξέδωσε ό Θεοδοσίου τό 1755, πού κι αυτή 
περιελάμβανε Μηναία8, δεν αποκλείεται πάντως να περιλαμβάνεται κι 
αυτή στή γενική απαγόρευση. Σε οποιαδήποτε περίπτωση ή ασάφεια 
τοΰ κειμένου στό σημείο αυτό θα μπορούσε εύκολα να αποτρέψει τό 
κοινό στό όποιο απευθυνόταν άπό τή χρήση ή τήν αγορά της. 

Ό χρόνος τής απόλυσης τοΰ πατριαρχικοΰ γράμματος, τό 1761, 
ήταν σημαντικός και για τα δύο ελληνικά τυπογραφεία. Συμπίπτει με 
τήν εποχή τής προστριβής τους σχετικά με τήν προετοιμαζόμενη άπό 
τον Γλυκή πανομοιότυπη με εκείνη τού Θεοδοσίου έκδοση τής «Βί
βλου Ενιαυσίου», πού τό προνόμιο τής αποκλειστικότητας της είχε 
ό τελευταίος9. Ή δικαίωση τοΰ Θεοδοσίου άπό τους Άναμορφωτές 
και ή διαταγή τους στις 26 'Απριλίου 1762 να διακοπεί ή καινούρια 
έκδοση ήταν βέβαια επιζήμια για τό τυπογραφείο τοΰ Γλυκή, λιγό
τερο όμως άπό ο,τι ή πατριαρχική απαγόρευση τής χρήσης των Μη
ναίων για τον Θεοδοσίου. Ή στιγμή πού επέλεξε ή 'Εκκλησία για 
να καταδικάσει τις εκδόσεις αυτές μπορεί βέβαια να ήταν τυχαία, άλ
λα — μιας και μέσα στα 1760-1761 εκδίδεται ή σειρά των Μηναίων 
τοΰ Θεοδοσίου με διορθωτή τον Γεώργιο Κωνσταντίνου10— αφήνο
νται δικαιολογημένα περιθώρια για τήν υποψία ότι ή επέμβαση της 
είναι δυνατόν να προκλήθηκε άπό τό τυπογραφείο τοΰ Ν. Γλυκή. Ή 
ένθερμη καί επώνυμη υποστήριξη του άπό τον πατριάρχη θα μπορού
σε νά θεωρηθεί οτι συνηγορεί στην άποψη αυτή. 

8. Γ. Σ. Πλουμίδης, Το Βενετικον τυπογραφείον τον Δημητρίου καί Πάνου Θεοδοσίου 
(1755-1824), 'Αθήνα 1969, σ. 44· Ε. Legrand, Bibliographie Hellénique, XVIIIe siècle, 
τ. A', άρ. 446. 

9. Γ.Σ. Πλουμίδης, ο.π., σ. 44. 
10. "Ο.π., σ. 66, 121. Βλ. επίσης Φ.Η. Ήλιου, Προσθήκες στην 'Ελληνική Βιβλιογρα

φία. Α ' Τα βιβλιογραφικά κατάλοιπα τού Ε. Legrand καί τοΰ Η. Pernot (1515-1799), 'Αθή
να 1973, σ. 173-174, 178-179, 202. 
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Ό Ίωαννίκιος Καρατζάς είναι γνωστό ότι ήταν καταχρεωμένος" 
και δεν φαίνεται παράλογη ή εικασία ότι οικονομικοί υπολογισμοί 
μπορεί να είχαν υπαγορεύσει τόσο τήν απαγόρευση των Μηναίων αρ
χικά, δσο και τήν ανάκληση της αργότερα. Τό κείμενο του Δαπόντε 
δεν προσδιορίζει με σαφήνεια τό χρόνο πού δόθηκε ή πατριαρχική 
άδεια να κυκλοφορήσουν ακώλυτα στις εκκλησίες τα Μηναία αυτά. 
Μια προσεχτική ανάγνωση του κειμένου στο σημείο αυτό θα επέτρεπε 
ίσως να υποθέσουμε ότι ή άδεια είχε δοθεί τήν εποχή πού ό Δαπόντες 
συνέγραψε τον «Κατάλογον Ιστορικόν», πού τελείωσε τό 178412, καί 
όχι μέσα στο σύντομο διάστημα της πατριαρχείας τοΰ Ίωαννίκιου Γ'. 
Θα ήταν άλλωστε δύσκολο να μή συνδέσει κανείς τήν καταδίκη των 
εκδόσεων των Μηναίων του Θεοδοσίου με τή μακρόχρονη διακοπή 
τους άπό τό 1761 μέχρι τό 177313. Ή πιθανολογούμενη μεταγενέστε
ρη άρση της καταδίκης τους θα ερμήνευε καί τό διάστημα πού μεσο
λάβησε ανάμεσα στην έκδοση των δύο σειρών. Ή νέα σειρά πού αρ
χίζει να εκδίδεται άπό τό 1773 έχει άλλον επιμελητή, τον 'Αγάπιο 
Λοβέρδο14. Κάμψη στις εκδόσεις τών Μηναίων πού διαρκεί μια δεκαε
τία παρατηρείται ξανά άπό τό 1783. Αυτή πιθανόν σχετίζεται με τήν 
ανάληψη της διαχείρησης τοΰ τυπογραφείου άπό τον Πάνο Θεοδο
σίου, τον περιορισμό τών εκδόσεων του εξαιτίας τών δυσχερειών πού 
αντιμετώπιζε, καθώς καί τους νέους προσανατολισμούς της επιχείρη
σης15. 'Εκδόσεις Μηναίων επαναρχίζουν τό 1793. Στην αρχή αναφέ
ρεται σαν επιμελητής τους ό Κήρυκος Χαιρέτης, σύντομα όμως τό 
όνομα τοΰ επιμελητή παύει να αναγράφεται16. 'Ακόμη μεγαλύτερο εί
ναι τό διάστημα πού μεσολάβησε μέχρι τή δεύτερη έκδοση της «Bi

11. Μ. Γεδεών, Πατριαρχικοί Πίνακες, σ. 655· 'Αθανάσιος Κομνηνός -'Υψηλάντης, 

Τα μετά τήν "Αλωσιν, Κωνσταντινούπολις 1870 (φωτοστατική έκδοση, 'Αθήνα 1971), 

σ. 388, 391-393. 
12. Περιοδικον Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως, τ. Α', 1863, σ. 155. 
13. Γ.Σ. Πλουμίδης, δ. π., σ. 121-2. Ούτε στις μεταγενέστερα δημοσιευμένες προσθή

κες άπό τον Φ. Ήλιου παρουσιάζονται εκδόσεις για τα χρόνια αυτά. Ή μοναδική ανα
φορά σέ Μηναίο του 'Ιουνίου, έκδοση τοΰ 1768, Γ. Λαδάς-Α. Χατζηδήμος, 'Ελληνική 
Βιβλιογραφία. Συμβολή στο δέκατο δγδοο αιώνα, τ. Β', 'Αθήνα 1976, σ. 86, είναι αμφί
βολη. 

14. Φ. Ήλιου, ο. π., σ. 202· Γ. Σ. Πλουμίδης, ο. π., σ. 66. 
15. Γ.Σ. Πλουμίδης, ο.π., σ. 47, 82-83. 
16. Ό . π . , σ . 66, 131' Γ.Γ. Λαδδς-Α.Δ. Χατζηδήμος, 'Ελληνική Βιβλιογραφία τών ετών 

1791-1795, 'Αθήνα 1970, σ. 251-252, 254, 371-376· τών ίδιων, 'Ελληνική Βιβλιογραφία 
τών ετών 1796-1799, 'Αθήνα 1973, σ. 275· τών ϊδιων, 'Ελληνική Βιβλιογραφία τών ετών 
1791-1799. Προσθήκες καί συμπληρώσεις. Σειρά πρώτη, έπιμ. Μάγδας καί Λάμπρου Κω-
στακιώτη, 'Αθήνα 1976, σ. 14· Φ. Ήλιου, δ.π., σ. 239. 
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βλου Ενιαυσίου» άπο τον Θεοδοσίου πού έγινε το 179517, δηλαδή 
σαράντα χρόνια αργότερα. 'Αντίθετα ό Γλυκής την εκδίδει, χωρίς 
προβλήματα πιά, πολύ νωρίτερα, τό 177718, και προχωρεί σε δεύτερη 
και τρίτη έκδοση τό 1796 και τό 1817 αντίστοιχα19. 

Το πατριαρχικό αυτό γράμμα, τέλος, θέτει μερικά ενδιαφέροντα 
προβλήματα: υπήρχαν άλλες και ποιες προσθήκες στα Μηναία τοϋ 
Θεοδοσίου· ποιοι ήταν οί νεότεροι άγιοι πού συμπεριέλαβε πριν επι
σημοποιηθούν άπό τήν 'Εκκλησία· σε ποιες εκδόσεις υπάρχουν οί 
νεωτερισμοί αυτοί και πότε σταματούν. 'Ελπίζουμε σε εύθετο χρόνο 
ή ολοκλήρωση τής ερευνάς μας να μπορέσει να δώσει απάντηση στα 
ερωτήματα αυτά. 

Παρακάτω εκδίδουμε τήν πατριαρχική αυτή επιστολή. 

"Ισον του γράμματος δοθέντος κατά το αψξαφ ετει επί Ίωαννικίου πα
τριάρχου αποφαινομένου άκυρον είναι τήν τυπογραφίαν του Δημητρίου Θεο
δοσίου. 

ΟΊ τω καθ' ημάς πατριαρχικω οικουμενικά) θρόνω υποκείμενοι Ιερό
τατοι μητροπολϊται και ύπέρτιμοι και θεοφιλέστατοι άρχι[ερεΐς] και επί
σκοποι] και έντιμ[ότατοι] κλ[ηρικοί] τής καθ' ή [μας] του Χρ[ιστοΰ] μεγά
λης] Έκκβησίας] και εύλαβέστ]τατοι] ίερεϊς και όσιώτ[ατοι] Ιερομόνα
χοι], οί ψάλλ[οντες] εν ταίς εκκλ[ησίαις] τής Πόλεως, τοϋ Γαλ[ατα] και 
όλου του Καταστένου, και ευγενέστατοι άρχοντες των εν τη βασιλευούση 
ταύτη των πόλεων και των πέριξ χωρίων αυτής, και εντιμότατοι κληρι
κοί], εύλαββϊς] 'ιερείς και λοιποί άπαξάπαντες χριστιανοί των εκασταχοΰ 
αγίων επαρχιών, τέκνα εν Κυρίω αγαπητά τής ημών μετριότητος, χάρις 
εϊη ύμίν απασι και ειρήνη άπο Θεοΰ και παρ' ημών ευχή, ευλογία και συγ-
χώρησις. 

"Οσα εξ αρχής άνωθεν και εξ αρχής και κατ' άρχαίαν έκκλησιαστικήν 
νομοθεσίαν τε και παράδοσιν ώροθετήθησαν και διετάχθησαν εν τη αγία 
τοϋ Χρίστου καθολική ημών εκκλησία άπα τών θεοπνεύστων και πνευμα-
τοφόρων ημών πατέρων νά ενεργούνται και νά εκτελούνται άμεταθέτως καί 
άπαραμειώτως εν τή αγία του Χρίστου 'Εκκλησία, τά τε άλλα καί μάλιστα 
δσα άνήκουσιν εις τάς προς και δια παντός έκτελουμένας καί προσαγομένας 

17. Γ. Σ. Πλουμίδης, δ. π., σ. 156" Γ. Γ. Λαδάς-Α. Δ. Χατζηδήμος, 'Ελληνική Βιβλιο
γραφία τών ετών 1791-1795, σ. 345" τών 'ίδιων, 'Ελληνική Βιβλιογραφία τών ετών 1796-
1799, σ. 13. 

18. É. Legrand, ο. π., άρ. 875. 

19. Γ.Γ. Λαδάς-Α.Δ. Χατζηδήμος, 'Ελληνική Βιβλιογραφία τών ετών 1796-1799, σ. 
17-18. Δ.Σ. Γκίνης - Β.Γ. Μέξας, 'ΕλληνικήΒιβλιογραφία 1800-1863, τ. Α', 'Αθήνα 1939, 
σ. 159. 
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παρ ' ημών προσευχάς καί δεήσεις καί ικεσίας, τα τοιαύτα αναγκαία εστί να 
παραφυλάττωνται καί να διασώζωνται καί να ενεργούνται άπαραλλάκτως 
καί χωρίς τίνος προσθήκης καί αφαιρέσεως καθώς υπό τών Ιερών πατέρων 
έτυπώθησαν καί διετάχθησαν, τα όποια καί προ χρόνων παλαιών καί αμνη
μονεύτων κατεγράφησαν εν ταϊς τύπψ εκδοθείσαις καί άναγιγωσκομέναις 
δι' δλου τον ένιαυτού παρ' ημών έκκλησιαστικαϊς βίβλοις και Ίεροϊς συγ-
γράμμασι εν οις είσί και τα δώδεκα Μηναία ιδίως ονομαζόμενα εκκλησια
στικά ημών βιβλία, τά όποια περιέχουσι τους βίους, μαρτύρια τε καί θαύ
ματα καί λοιπάς άρετάς τών εν τη Χριστού πολιτεία άκμασάντων καί δια-
λαμψάντων οσίων και θεοφιλών και ενάρετων ανδρών, επιμελώς καί μετά 
πολλής ευλάβειας παρ ' ημών άναγιγνωσκόμενα καί άκροώμενα προς δόξαν 
Θεού του ένδοξαζομένου εν τοις άγίοις αυτού καί προς παράδειγμα καί μί-
μησιν τών θεαρέστων αυτών βίων ημών τών άναγινωσκόντων ορθοδόξων 
χριστιανών. "Οθεν τάς τοιαύτας ιεράς βίβλους παρελαβεν ή 'Εκκλησία εις 
προσευχήν καί άνάγνωσιν ούχ απλώς καί ώς ετυχεν, ούδε κατά άρέσκειαν, 
κατά γνώμην μερικήν ενός καί άλλου, άλλα ψήφω και δοκιμασία κοινή 
'ιερών συνόδων καί θεοπνεύστων αγίων πατέρων όπου τά διετύπωσαν άνω
θεν καί ουκ εξεστιν έν ταύταις ούτε άφαιρέσαι τι ούτε προσθεϊναι, άλλα φυ-
λάττεσθαι χρή ακέραια καί απαράλλακτα κατά τάς γενομένας εξ αρχής εις 
τύπον εκδόσεις αυτών. 

'Επειδή λοιπόν καί τά νΰν άνηνέχθη καί έδηλοποιήθη τη ημών μετριό-
τητι καί τη περί αυτήν ιερά συνάδω, δτι ή τυπογραφία τών Ιερών τούτων 
βιβλίων και δώδεκα Μηναίων ή υπό τοϋ Νικολάου Γλυκέως Ένετίησιν 
ενεργούμενη, φυλάττουσα ακριβώς τον άρχαΐον τύπον τής εκκλησιαστικής 
παραδόσεως, διενεργεί τό έργον τούτο δι ' δλου άκέραιον και άμεταποίητον 
καί άπαράλλακτον εν τή εκθέσει καί καταγραφή τών εορταζομένων αγίων 
δι' δλου τοΰ χρόνου δεσποτικών τε καί θεομητορικών εορτών καί τών λοι
πών απάντων αγίων τών δι ' δλου τοΰ ένιαυτού κατά τάξι[ν] και άκολουθίαν 
εορταζομένων, εκείνα μόνον τοις τύποις έκδοΰσα δσα εξ αρχής εΰρηνται 
τετυπωμένα, συνοδικαϊς διατάξεσι καί οίκουμενικοϊς θεσπίσμασι βεβαιω
μένα τε καί κεκυρωμένα καί όμολογούμενα παρά τής καθολικής 'Εκκλη
σίας καί διευκρινοϋντα τους τε μετά αργίας εορταζομένους αγίους και τους 
άνευ αργίας κατά τήν άρχαίαν παράδοσιν. 

Τά νΰν δε έπενοήθη ετέρα, νέα τυπογραφία εις όνομα τοΰ Δημητρίου 
Θεοδοσίου, ήτις, άπ ' εναντίας τή αρχαία ταύτη τάξει καί κανονική όροθεσία, 
έν τοις υπ ' αυτής νεωσπ τύπω έκδεδομένοις Μηναίοις έτόλμησε προσθεϊ
ναι και παρενεϊρε νεωτέρους τινάς αγίους μη περιεχόμενους εν τή παλαιά 
τυπογραφία τών προ τοσούτου χρόνου τύποις έκδεδομένων Μηναίων καί 
πανταχού άναγινωσκομένων, δπερ έτόλμησε ποιήσαι χωρίς αιτήσεως δλως 
καί αδείας τής καθ' ημάς αγίας τοΰ Χριστού μεγάλης Έκκ/ησίας καί τοΰ 
καθ ' ημάς άγιωτάτου πατριαρχικού οικουμενικού θρόνου καί τής ιεράς τών 
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αρχιερέων συνόδου, πράγμα άπεμφαΐνον και άπρόσφιλον και των εκκλη
σιαστικών ορών τε και κανόνων άλλότριον. "Οπου γε ουκ έξεστιν ούδενί 
εν ταϊς ϊεράϊς ταύταις βίβλοις ταϊς προς την του Θεού δόξαν άναφερομέναις 
προσθεϊναι ή άφαιρέσαι τι των εξ αρχής νενομοθετημένων, άλλ' εΐ και δέοι 
τυχόν τοιούτον τι γενέσθαι, τη καθολική συνόδφ τής 'Εκκλησίας άνενεκτέον 
και ψήφφ συνοδική υπό τής καθολικής 'Εκκλησίας διοριστέον και οΰτω τω 
τύπω έγχειρητέον τοις εύσεβέσι έθέλουσι περί το έργον τής τοιαύτης τυπο
γραφίας, ού μην δε και δια άρέσκειαν των τυχόντων χωρίς συνοδικής ψή
φου και κανονικής κρίσεως τε και αποφάσεως. Ή γαρ τοιαύτη απόλυτος 
εξουσία και ελευθερία εν τάϊς ϊεραϊς βίβλοις ού μόνον άπείρηται και απα
γορεύεται υπό των Ιερών πατέρων, άλλα και πρόξενος γίγνεται σκανδάλου 
ού του τυχόντος εις την του Χριστού Έκκλησίαν, κατά μικρόν τής αρχαίας 
ανατρεπόμενης όροθεσίας και κανονικής ακριβείας δια του επ' αδείας εχειν 
'ένα εκαστον παρενείρειν και προσθέτειν όσα εξ αρχής ή Εκκλησία και ai 
σύνοδοι ού παρεδέξαντο, ούτε έκύρωσαν, ούτε έβεβαίωσαν, και κινδυνεύει 
περιτραπήναι το πράγμα εις κιβδηλείαν τινά παρενειρομένων κατ' ολίγον 
επ' ονόματι αγίων κεκανονισμένων τών υπό τής καθολικής 'Εκκλησίας 
αγνοουμένων και μή κανονισθέντων. 

"Οθεν κοινώς και συνοδικώς συνδιασκεψάμεθα περί τού ε'ιρημένου εν 
τη τυπογραφία τολμήσαντος τούτου, ώς 'έξω τής κανονικής όροθεσίας τυγ-
χάνοντος και σκανδάλων πολλών και ατοπημάτων αιτίου γενομένου και 
την άρχαίαν έκκλησιαστικήν άκρίβειαν έν τάϊς εκκλησιαστικαϊς ταύταις 
βίβλοις τών δωδεκαμηναίων και τών έν αύταϊς εμπεριεχομένων αγίων δια-
φθείροντος και άνατρέποντος. Και γαρ όρια αρχαία μή μεταίρειν υπό του 
αγίου πνεύματος έπετάχθημεν και έπροσετάχθημεν ταύτα διανοεϊσθαι. Δέϊν 
εγνωμεν την νεωτέραν ταύτην τυπογραφίαν τήν εις τό όνομα Δημητρίου 
Θεοδοσίου έκδεδομένην άνατρέψαι δι' όλου και άκυρώσαι και αχρηστον 
πάντη και άνενέργητον άποφήναι, μόνην δε τήν τού Νικολάου Γλυκέως 
συστήσαι τε και κυρώσαι ώς φυλάττουσαν άπαράλλακτον τήν άρχαίαν έκ
κλησιαστικήν παράδοσιν έν τη εκθέσει και καταγραφή τών δι' όλου τού 
ένιαυτού έορταζομένων αγίων χω'ρίς τινας προσθήκας και αφαιρέσεις, άλλα 
συστοιχούσαν δι' όλου και συμφώνως ακολουθούσαν τή ή παρελάβομεν 
ανέκαθεν παραδόσει τής 'Εκκλησίας. 

Και δη γράφ[ομεν] συνοδικώς κτλ. ϊνα ή μεν ρηθείσα τυπογραφία τού 
Νικολάου Γλυκέως έχει τό κύρος και τήν ίσχύν ενεργούμενη και άναγινω-
σκομένη και ε/ç χρήσιν κειμένη τοις απανταχού όρθοδόξοις, ώς τον άρ-
χαίον τής 'Εκκλησίας τύπον και τήν παράδοσιν άκεραίαν δι ' όλου φυλάτ-
τουσα χωρίς προσθήκης τινός μή παραδεχθέντων και μή κανονισθέντων 
νεωτέρων τινών ονομαζόμενων αγίων. Ή δε ρηθείσα νεωτέρα τυπογραφία, 
ή εκδοθείσα επ' ονόματι τού Δημητρίου Θεοδοσίου δια τα απερ έτόλμησε 
προσθεϊναι και παρενεϊραι χωρίς αδείας έκκλ[ησιαστικής] και συνοδικής 

7 • Ό 'Ερανιστής. Τόμος 18 
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ψήφου και αποφάσεως έπ ' ονόματι αγίων ακολουθίας και κανόνας, αύθα-
δώς και τολμηρώς και άπερισκέπτως, ιδία αυτεξουσιότητι και ελευθερία, 
ύπάρχωσι άκυρα του λοιπού και άνενέργητα και μηδόλως εις χρήσιν είσιό-
ντα, αλλ' εμποδισμένα και κεκωλυμένα και άπειρη μένα παντελώς και μη
δέ όλως άναγινωσκόμενα. "Οστις δε του λοιπού τολμήση μεταχειρίσασθαι 
αυτά και άναγινώσκειν ή ιδίως ή έπ ' εκκλησίας και ώς κανονικά βιβλία 
ήγεϊσθαι και νομίζειν αυτά άπ ' εναντίας φερόμενος της εκκλησιαστικής και 
συνοδικής ημών αποφάσεως ταύτης, ό τοιούτος εκ μεν του Ίεροϋ καταλό
γου ων αργός κτλ., εκ δε τής τών λαϊκών τάξεων άφωρισμένος κτλ. 

'Ελένη Άγγελομάτη - Τσουγκαράκη 
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